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NADZORNI ODBOR 
 
Številka:   032-0007/2007 
Datum:     06.02.2008 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
9. seje Nadzornega odbora, 

ki je bila v sredo, dne 06.02.2008,  od 14.00 do 15.15, v sejni sobi Občine Dravograd, 
Trg 4. julija 7.  

 
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
• Ivan GOLOB 
• Marjana MURATOVIČ 
• Samo PIKL 
• Franc KADIŠ 
• Ferdinand GNAMUŠ 
 
UPRAVIČENO ODSOTNI: 

• Marijana CIGALA, dr.vet.med. 
 
 
2) Vabljeni: 
• Dominika KNEZ, Tajnik občinske uprave 
• Andreja BERLOŽNIK, Vodja referata za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora 
• Marjetka SEVČNIKAR, svetovalec II v  Uradu županje 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

2. Pregled zapisnika 8. seje Nadzornega odbora; 

3. Potrditev in sprejem letnega načrta dela nadzornega odbora za leto 2008 

4. Imenovanje delovne skupine za pregled investicije – rekonstrukcija ceste Vič ter izgradnje 

obvozne ceste Dravograd - Vič 

5. Razno 
 
K točki 1: Potrditev predlaganega dnevnega reda 

 
 
 
Predsednik Nadzornega odbora je ugotovil sklepčnost, ter prisotne seznanil s predlaganim dnevnim 
redom.  Člani nadzornega odbora so se s predlaganim strinjali. 
 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli  
 
SKLEP št. 1: 
Predlog dnevnega reda se sprejme in potrdi. 
 



Pred obravnavo 2. točke predsednik seznani člane z zadnjo sejo občinskega sveta prejšnjo leto in s 
potekom poročila na seji. 
Predsednik nadzornega odbora pove, da predsedujoči na seji ni dal besede nadzornemu odboru, 
ampak je dal poročilo takoj na obravnavo. Prav tako seznani člane z županjino seznanitvijo članov 
občinskega sveta s tem, da nadzorni odbor ni upošteval pripomb občinske uprave ter, da je županjino 
mnenje, da so komisije ustrezne. G. Kudrnovsky je na seji občinskega sveta podal mnenje, da bi 
pripombe morale biti naslovljene na občinski svet oz. občinsko upravo. 
Glede tega mnenje se je g. Golob posvetoval z dr. prava in njegova trditev, da NO odgovarja za svoje 
delo občinskemu svetu ne drži. Nadzorni odbor je samostojen in neodvisen organ, zato nalaga naloge 
neposredno občinski upravi, saj je enakopraven občinskemu svetu. 
 
g. Gnamuš je mnenja, da občani vedo, kakšne so pravice in dolžnosti posameznih organov v občini ter 
da bi ta pravila moral poznati tudi občinski svetnik. 
Mnenja je, da kar se tiče vodenja seje, je g. Naberžnik pri vodenju naredil spodrsljaj, se se g. 
podžupan drugače zmeraj drži pravil. 
Pove, da nadzorni odbor zmeraj podaja strokovno mnenje in ne političnega. Še zmeraj zastopa 
mnenje, da v komisijah ne bi smeli biti ljudje, ki so povezani z odločanjem. 
 
g. Kadiš pojasni, da je nadzorni odbor pregledal in zapisal vse, kar je bilo na razpolago. 
 
g.Pikl pove, da je bila pripomba, da se ustanovi zavod ne športna zveza podana na občinsko upravo. 
 
G. Muratovičeva zastopa mnenje, da lahko včasih pride do konfiktov zaradi slabe medsebojne 
komunikacije, zato je potrebno skrbeti, za dober medsebojni dialog. 
 
Ga. Knezova se strinja z g.Gnamušom, d je . podžupan naredil spodrsljaj in tudi g. Golob se strinja, da 
je g.podžupan dobro speljal sprejetje pravilnika. 
 
 
 

K točki 2: Pregled zapisnika 8. seje Nadzornega odbora 

 
 
G. Golob meni, da je zapisnik korektno zapisan. S strani članov ni pripomb na zapisnik. 
 
Sprejet je bil  
  
SKLEP št. 2: 
Zapisnik 8. seje Nadzornega odbora z dne 10.11.2007 je pregledan in potrjen. 
 

K točki 3: Potrditev in sprejem letnega načrta dela nadzornega odbora za leto 2008 

 
g.Golob pove, da sta z g. Gnamušom pripravila osnutek letnega načrta dela nadzornega odbora v letu 
2008. go. Knez poprosi za priskrbi letni plan dela revizijske hiše in ga posreduje nadzornemu odboru. 
g Golob seznani prisotne z programom dela. Pove, da je odbor za gospodarstvo in finance izrazil 
zahtevo, da nadzorni odbor pregleda investicijo rekonstrukcije ceste Vič in obvozne ceste na Vič, 
zaradi česar, bi to bil prvi nadzor v letu 2008. 
 
Člane seznani z željo predsednika KS Trbonje, da želi nadzor nad KS Trbonje v letošnjem letu. Ker je 
nadzorni odbor najprej imel v planu nadzor nad KS Šentjanž, predsednik povpraša člane, ali bi 
zamenjali Šentjanž z Trbonjem. 
 
g. Gnamuš je mnenja, da v kolikor pristopijo k nadzoru KS Trbonje, potem je potrebno pregledati stvari 
za 2 leti nazaj. Tako se člani nadzornega odbora odločijo, da bodo nadzor KS Trbonje za leto 2005, 
2006 in 2007 združili z nadzorom KS Šentjanž za leto 2006 in 2007. 
 
Poleg teh dveh nadzorov, bo NO opravil v letu 2008 še dva nadzora in sicer 
Nadzor nad poslovanjem VVZ, kjer bodo preverili, ali finančna poročila vsebujejo vse informacije, ki jih 
zahtevajo odgovorno ravnateljstvo, upravni organi, občinski in republiški organi. Preveli bodo, ali se 



dejavnost izvaja v skladu z veljavnimi sporazumi, zakoni in drugimi predpisi in če so vsi prihodki in 
odhodki usklajeni s finančnim načrtom oziroma proračunom. 
 
Zadnji nadzor bo nadzorni odbor izvedel nad kontom15029002 - ČN investicija in investicijsko 
vzdrževanje, nadzor nad poslovanjem. Pregled razpisa, izbira izvajalca, poraba finančnih sredstev: 
- ali je izdan sklep o začetku postopka 70. člena ZJN-2, 
- ali je razpisna dokumentacija pripravljena v skladu z 12. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri 
porabi sredstev evropske kohezijske politike, 
- ali je izvršena objava v Uradnem listu EU (12. člen ZJN-2) 
 
 
Poleg rednih nadzorov, bo nadzorni odbor v skladu z 41. členom Statuta občine Dravograd na pisno 
zahtevo (sklep) občinskega sveta ali županje opravil tudi izredne nadzore. 
Operativni nadzori se bodo izvajali večinoma v sejni sobi Občine Dravograd, nekateri pa tudi na 
sedežih pravnih oseb v prisotnosti predstavnika nadzorovane pravne osebe oziroma odgovorne 
osebe. 
Po opravljenih nadzorih oziroma pregledih bodo člani NO pripravili in sprejeli predloge poročil, v 
katerih bo navedena nadzorovana pravna oseba in odgovorna oseba, predmet pregleda oziroma 
nadzora, ugotovitve in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov. Ko bo NO poročila potrdil, 
jih bo poslal nadzorovanim in odgovornim osebam, ki imajo pravice v roku petnajst dni od prejema 
predloga poročila vložili pri NO ugovor. NO mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh. Dokončna 
poročila NO pošlje nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županji, po potrebi pa tudi Računskemu 
sodišču in organom pregona. 
Pri opravljanju svojega dela bo nadzorni odbor varoval državne, uradne in poslovne skrivnosti 
nadzorovanih oseb, ki so opredeljene z zakonom, drugimi predpisi ali z akti občinskega sveta in 
organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovali dostojanstvo, dobro ime in osebno 
integriteto fizičnih in pravnih oseb. 
Članom Nadzornega odbora morajo pravne osebe omogočiti: 
- vpogled v poslovne listine in drugo dokumentacijo, 
- posredovanje zahtevanih podatkov in informacij ali vpogled vanje, 
- dostop do vseh prostorov, 
- uporabo strojne in programske opreme, 
- razgovor z zaposlenimi, ki sodelujejo v procesih, ki so predmet nadzora. 
Člani NO bodo za svoje delo prejemali denarna nadomestila v obliki sejnine in v obliki nadzora v višini, 
ki jo je potrdil Občinski svet v skladu s pravilnikom in v okviru sredstev, ki so za te namene predvidena 
v predlogu proračuna za leto 2008. Del sredstev za delovanje NO je namenjenih  izobraževanju. 
Konec leta bo NO izdelal poročilo o svojem delu in ga posredoval občinskemu svetu in županji v 
obravnavo. 
Občinski svet občine Dravograd sprejme letni program dela Nadzornega odbora za leto 2008 kot 
informacijo. 
 
SKLEP št. 3: 
 
Nadzorni odbor sprejme letni program dela za leto 2008, s katerim seznani županjo in občinski 
svet. 
 
 

K točki 4:  Imenovanje delovne skupine za pregled investicije – rekonstrukcija ceste Vič ter 

izgradnje obvozne ceste Dravograd - Vič 

 
g. Golob pove, da sta z g. Gnamušom pripravila listo članov, ki bodo vodili posamezne nadzore po 
planu dela in sicer bi bili vodje naslednji: 
 

1. Nadzor- pregled investicije Vič- g.Pikl 
2. Nadzor-KS Šentjanž + Trbonje – g. Kadiš 
3. Nadzor – poslovanje VVZ – ga. Muratovič 
4. Nadzor – konto 15029002 – g. Gnamuš 

 
V vseh 4. nadzorih  bodo sodelovali vsi člani. 
 



Nadzorni odbor opredeli nadzore kot : 
  

5. Nadzor- pregled investicije Vič-  zahteven nadzor 
6. Nadzor-KS Šentjanž + Trbonje – zelo zahteven nadzor 
7. Nadzor – poslovanje VVZ – zelo zahteven nadzor 
8. Nadzor – konto 15029002 – zelo zahteven nadzor 

 
 
 
SKLEP št. 4:  
 
6. Nadzorni odbor sprejme sklep o izvedbi nadzora rekonstrukcija ceste na Vič in obvozne 

ceste na Vič, v delovni skupini, v kateri so vsi člani nadzornega odbora. Nadzor opredeli 
kot zahteven nadzor. 

 
 
K točki 5: Razno   

 
 
g. Gnamuš je izpostavil problematiko kina. 
Ga. Knez je obrazložila, da smo najemnikom odpovedali najemno pogodbo, ker so kršili pravila 
najemne pogodbe. 
 
 
Ga. Muratovič je povedala, da je potrebno prikazovati vrednosti iz NRP-ja v tisočih ter opozorila, da si 
nekateri občani v KS Šentjanž prisvajajo zemljišča nekdanje trase železnice. 
Ga. Knez je pojasnila, da so projekti za ureditev pešpoti v izdelavi, nakateri občani pa so vknjiženi kot 
lastniki zemljišča. 
 
G. Golob je pojasnil, da je predlog krajanov Trbonj, da bi se za denar za asfaltiranje naredilo parkirišče 
ob gasilskem domu, da je to v javnem interesu, zemljišče pa je last gasilcev, ne strinja se z 
asfaltiranjem nekategoriziranih privatnih cest.  
 
S to temo je bila seja Nadzornega odbora tudi zaključena. Predsednik Nadzornega odbora se je 
zahvalil vsem prisotnim in končal sejo. 
 
Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 15.15 uri.  
 
 
Zapisnik pisala:                              Predsednik Nadzornega odbora: 
Marjetka SEVČNIKAR                                  Ivan GOLOB,l.r. 

 

 


